
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/209/19.04.2011 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Sinteza 
lucrărilor Comisiei  

din zilele de  19 şi 20 aprilie 2011 
 

În  proiectul ordinii de zi din zilele de 19 şi 20 aprilie 2011, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind alocaţiile de hrană 

pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice (PLx 166/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind statutul minorităţilor 

naţionale din România (PLx 502/2005). 

 
Marţi, 19 aprilie 2011 
Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, care a 

declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura 

de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a supus la vot 

proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Ministerul Sănătăţii Publice, deşi invitat, nu a participat la lucrările Comisiei. 

 

La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege privind alocaţiile de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice  

(PLx 166/2011), Camera Deputaţilor fiind Camera decizională. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a supus la vot proiectul de lege care a 

fost avizat negativ de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 
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La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România (PLx 502/2005), Camera 

Deputaţilor fiind Camera decizională. 

 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak  a informat membrii Comisiei că acest 

proiect de lege a fost avizat de către Comisie în legislatura anterioară iar Biroul 

Permanent al Camerei Deputaţilor a hotărât sesizarea din nou a comisiilor, urmând ca 

acestea să se pronunţe după primirea de la Guvern a unui nou punct de vedere. Ca 

urmare domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak  a propus amânarea dezbaterilor la 

acest proiect de lege. 

 

Pentru ziua de miercuri, 20 aprilie 2011 membrii Comisiei s-au documentat cu 

privire la legislaţia din domeniul violenţei în familie. 

 
În zilele de 19 şi 20 aprilie 2011, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Ileana Cristina Dumitrache - vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–

vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária, doamna deputat Maria Stavrositu – 

secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna 

deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, doamna deputat Doiniţa Chircu, domnul deputat 

Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat Ioan 

Sorin Roman, doamna deputat Lucia-Ana Varga. Au absentat doamna deputat Cristina 

Ancuţa Pocora – preşedintă şi doamna deputat Carmen Axenie. 

 

 

        VICEPREŞEDINTE                                                        
 

         Gheorghe FIRCZAK                   
          SECRETAR   

 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
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